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Jeesuksen sanoja & Sisar Claren Kokemus, 20. Helmikuuta, 2019.
Kiitos, Herra, että Sinun armosi ovat uudet joka aamu. Paranna sydäntemme haavat hupsuista
päätöksistä ja naimisiin menosta vastoin Sinun tahtoasi. Voi, pyydän, suojele meitä meidän
lihaltamme ja valehtelevilta hengiltä! Jumala, pidä meidät puhtaina, kunnes Sinä olet esitellyt
meidät hänelle, joka on tarkoitettu meidän puolisoksemme. Ja se todella on Jumalan tekemä
avioliitto. Amen.
No niin, rakkaat, minulla on ollut mielessä jakaa kanssanne tämä pikku tarina. Se on tärkeä viesti
heille teistä, jotka kulkevat syyllisyydessä, koska olette menneet uudelleen naimisiin tai jos teidän
täytyi jättää hyväksikäyttävä aviopuolisonne, kun vielä olitte elossa.
Juuri hiljattain, minun ensimmäinen aviomieheni 35 vuoden takaa – hän, jonka kanssa minulla on
neljä lasta – tuli vierailemaan lastemme luona Taoksessa. Hän oli, silloin, etsimässä työtä ja minä
tarvitsin apua kirjeenvaihdon kanssa. Siispä, minä kysyin häneltä, että haluaisiko hän liittyä meihin.
Hän oli hyvin onnellinen ja alkoi välittömästi työskennellä täällä.
Hän on hyvä mies, hyvä kommunikoimaan ja kirjeenvaihdossa. Hänellä on vuosien kokemus
puhelin keskuksista. Hän on hyvin kohtelias ja hyvin paljon herrasmies. Siispä, hän aloitti
vastaamaan kirjeenvaihtoon meille. Minä olin onnellinen hänen työhönsä ja kohtelin häntä kuin
hyvää ystävää. Minun aviomieheni, Ezekiel, myös piti hänestä ja he työskentelivät hyvin yhdessä.
Ensimmäistä kertaa hän sai viettää huomattavasti aikaa poikansa kanssa, joka on täällä Taoksessa.
Kaikki näytti menevän hyvin, kunnes eräänä päivänä, minä mainitsin… ”Kaverit, jos työskentelette
täällä, teidän täytyy varautua ymmärtämään, että meidän varusteitamme vastaan hyökätään
henkisesti. Joskus sairauksien kanssa, joskus ongelmia Helvetistä ihan yllättäen. Mutta meitä
kohtaan hyökätään, säännöllisesti.”
No niin, osoittautui, että minun sanamuotoni oli häntä provosoivaa ja minä en ymmärtänyt sitä.
Minä vain totesin sen, minkä kaikki meidän lapsemme tietävät: meitä vastaan tehdään
hyökkäyksiä. Ja sinä päivänä meillä oli ollut vakavia hyökkäyksiä meidän internettiämme vastaan.
Ja minä en tarkoittanut sillä mitään. Minä en yrittänyt pakottaa asiaa – minä vain varoitin jokaista
huoneessa olevaa.
No niin, se sai hänet toimimaan. Ja päivä tai pari myöhemmin hän kertoi minulle… ”Minä lopetan.”
Syyksi hän sanoi, että… ”Kukaan ei kerro minulle mitä uskoa.” Ja minä yritin sanoa siinä
vaiheessa… ”No niin, minä en kertonut sinulle, mitä uskoa, välttämättä – että sinun TÄYTYY uskoa
se. Vaan, että tällaista täällä tapahtuu! Ainakin, se on jotakin, mistä voi puhua.”
No niin, minä en moiti häntä. Koskaan ei pitäisi kertoa kenellekään, mitä uskoa. Se pitäisi tarjota
heille ja jos he haluavat, hienoa. Ja jos eivät, hienoa. Mutta minä halusin varoittaa häntä etukäteen
asioista, joita täällä tapahtuu.
Siis, minä istuin aika hölmistyneenä ja sanoin… ”Mikään ei ole muuttunut siitä, kun sinä
ensimmäisen kerran jätit meidät. Sinä et vieläkään usko! Mikään ei ole yhtään erilaista. Siispä,
lähde menemään.”

Ja niin minä tunsin. Se oli samanlaista, nämä olivat samoja ongelmia, jotka erottivat meidät alun
perin. Ja minä en sano, että minun erottelukykyni olisi täydellinen. Tiedättekö? On syy siihen, miksi
Herra odotti 50 vuotta antaakseen minulle seurakunnan. Minulla oli ongelmia erottelukyvyn
kanssa. Minä tein virheitä. Minä tein joitain isoja virheitä!
Mutta erottelukyvystä ei anneta periksi, koska on ollut hupsu ja tehnyt virheitä. Täytyy vain
paneutua syvemmälle. Ja antaa Jumalan täydellistää sinut, joka myös on hyvin nöyrryttävää. Eikä
voi loukkaantua, kun tehdään nöyremmäksi. Se on varmaa!
Siispä, tiedättekö, minä katson tätä jälkikäteen. Ja tässä, Ezekiel ja minä olemme olleet naimisissa
melkein 30 vuotta. Ja minä sanon, ”Vau! Tiedättekö, minä voisin YHÄ olla jumissa siinä avioliitossa,
ellei hän olisi jättänyt minua.” Ja minä en olisi voinut tehdä mitään Herralle. Minä asuisin hyvin
vihamielisessä ympäristössä.
Katsokaahan, minä tein valtavan virheen, kun menin hänen kanssaan naimisiin. Minä sain
varoituksen, että hän oli väärä, mutta minä jätin sen huomiotta, koska se oli noloa. Ja minä olin 32
vuotias ja ihmettelin, että pyydetäänkö minua koskaan menemään naimisiin, kun vielä ei oltu
pyydetty. Ja minä en tiennyt, että mitä muutakaan tehdä, koska minä olin jo saanut ensimmäisen
lapseni hänen kanssaan. Minä en luottanut intuitiooni. Minä en ollut silloin kristitty vielä, ja minä
todella mokasin. Menneessä, me olemme molemmat tunnustaneet, että me teimme ison virheen.
Rakkaat, jos minä olisin juuttunut siihen avioliittoon, minä en palvelisi Herraa tänään. Pinnan alla
oli vihamielisyyttä, vaikka hän sanoi, että hän rakasti Herraa. Jokin minussa – ehkä minun
röyhkeyteni, ylpeyteni tai usko asioihin, joita ei voi nähdä – todella teki hänet raivostuneeksi. Ja
minä tunsin sen. Minä tunsin sen saman asian sinä päivänä, kun hän kohtasi minut ongelman
johdosta. Itse asiassa, minä olin tuntenut sen muutama päivä etukäteen, että asiassa oli vakavaa
ärsyyntymistä. Ja se oli todella, todella sama tilanne ja syy, miksi hän jätti meidät alussa.
Siispä, minä jaan tämän kanssanne, koska monet teistä ovat väärän puolison ikeessä. Jumala ei
saattanut teitä yhteen. Lihanne, pelkonne, köyhyytenne, epätoivonne saattoi teidät yhteen…
Mutta EI Jumala.
”Älköön kukaan erottako sitä, minkä Jumala on yhdistänyt.” Niin Pyhät Kirjoitukset sanovat. Siispä,
jos Jumala toi teidät yhteen puolisonne kanssa, kuten Ezekielin ja minut, teidän ei tulisi erota.
Ezekielillä ja minulla oli testi avioliittomme kahdeksantena vuonna ja me melkein erosimme iäksi.
Mutta Jumala paransi meidät molemmat ja meidän ongelmamme ja me yhdistyimme uudelleen
ilman ongelmia. En voisi kuvitella ilman häntä olemista, minä rakastan häntä niin paljon. Me
olemme yhdistyneet yhdeksi. Mutta siihen aikaan, kitka välillämme vuorilla, oli hirvittävä ja me
melkein menetimme toisemme.
Siispä, minä kerron teille kaikille tämän, koska minä haluan teidän tutkivan omaatuntoanne.
Liittyykö asiaan valheita tai väärää tietoa? Pakottiko ulkopuolinen taho teidät naimisiin?
Menittekö naimisiin olosuhteiden pakosta, pelosta? Tai koska tulit raskaaksi? Köyhyyden takia?
Pelon takia, että kukaan ei koskaan pyytäisi menemään naimisiin kanssaan?
Tärkein asia on… ainoa asia miksi mennä naimisiin, on että te molemmat tiedätte varmasti, että se
on Jumalan täydellinen tahto teille ja Hän on tuonut teidät yhteen kasvattaaksenne pyhiä lapsia ja
palvelemaan Häntä. Se on tasavertainen ies: se on avioliitto, jonka Jumala on yhdistänyt.

Koska meillä oli lapsia, jotka olivat sekoitus samanmielisyyttä ja vastakkaismielisyyttä, meillä oli
ristiriitoja perheessä. Jotkut lapsista ovat kristittyjä, jotkut eivät ole. Kristitty avioliitto ei olisi
tuottanut niin paljon ristiriitoja, koska se olisi ollut Jumalan tekemä ja lapset olisivat
taipuvaisempia olemaan pyhiä. Koska molemmat vanhemmat turvaavat pyhyyteen.
Jeesus aloitti… ” Minä tiedän, millaista kidutusta jotkut teistä kokevat tämän asian vuoksi. Vaikka
Minä vihaan avioeroa, Minä myös vihaan lihallista avioliittoa, joka ei tuo tullessaan muuta kuin
korruptiota. Minä olen puhunut teille monta kertaa, että te olette laittomassa avioliitossa, mutta
seurausten pelossa, te pysyttelette siinä ja tilanne vain pahenee. ”
” Minun armoni ovat uudet joka aamu. Minä tiedän, että te teitte virheen ja Minun sydämeni
haluaa auttaa teitä korjaamaan sen. Mutta niin kauan kuin te pysytte lihanne ikeessä, Minä en voi
tehdä mitään. ”
” Toisaalta, jos teillä on hyvä avioliitto – vaikka se ei ole se, jonka Minä tarkoitin, Minä tuon siitä
hyvää. Mutta Minä en koskaan tarkoittanut teidän elävän tukahduttamisessa ja piinassa, koska te
olitte nuoria ja hupsuja. Valinta on teidän tehtävänne, rakkaat. Toinko Minä teidät yhteen? Vai
toiko lihanne teidät yhteen? ”
” Minä olen teidän puolellanne, en teitä vastaan. Ja ymmärtäkää, että jos teidän lihanne toi teidät
yhteen, teidän partnerinnekaan ei tule koskaan myöskään toteuttamaan lahjojaan täysin tässä
avioliitossa. ”
” Siispä, menkää syvälle, Minun ihmiseni. Menkää hyvin syvälle ja tutkikaa avioliiton motiivejanne.
Jos se ei ollut Minusta lähtöisin, avioliitto on laiton ja tulisi purkaa – ellette te molemmat ole
onnellisia ja halukkaita sinnittelemään siinä. ”
” Se on teidän valintanne. Valitkaa viisaasti. Muistakaa. Minun armoni ovat uudet joka aamu. Ja
kun te teette oikean asian, Minä tulen olemaan teidän kanssanne. Minä en tule jättämään teitä
ilman lohtua. ”

